
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 21.12. 2015.  

 

ZAPISNIK 

 

48. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u 

četvrtak 03.12.2015. s početkom u 14,00  sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Davor Krasić, Hrvoje Carić, Snježana Boranić 

Živoder, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran Kos, Izidora Marković, Ivan Kožić, Irena 

Ateljević, Renata Tomljenović  

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Siniša Horak, Neven Ivandić, Damir Krešić, 

Ivo Kunst, Jasenka Kranjčević 

Ostali nazočni: Zrinka Marušić , Ksenija Tokić 

Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća 

3. Preusmjeravanje sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka  u 
formi razvojnih koeficijenata 

4. Promjena u strateškom planu Instituta u pogledu potrebe otvaranja radnih 
mjesta 

5. Informacija o dopisu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 

6. Razno  

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad.2. Zapisnik s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća je jednoglasno prihvaćen 

Ad.3. U studenom Ministarstvo znanosti je poslalo odluku da ćemo u idućoj godini 

moći zapošljavati preko razvojnih koeficijenata. Tu se radi ponajviše o otvaranju 

novih radnih mjesta za doktorande (do 5 godina trajanje ugovora, mora biti poznat 

projekt i mentor), poslijedoktorande (do 4 godine), znanstvene suradnike. Institut 

trenutno ima slobodan koeficijent od 3,006. Čekaju se detaljne upute, kako će to 

novo zapošljavanje izgledati. Zaključak Znanstvenog vijeća je da se jednoglasno 

prihvaća preusmjeravanje koeficijenata za potrebe novog zapošljavanja. 



 
 
Ad.4. S obzirom da se donosi nova strategija Instituta za razdoblje od 4 godine, 

potreba za novim zapošljavanjem treba ući i u nju. Isto tako svatko od članova ZV bi 

trebalo pregledati strategiju i godišnji plan i dati ideje novih projekata. 

Ad.5. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju poslao je dopis da ima 

plagiranja u znanstvenoj zajednici koje je detektirano, no ne postoje adekvatne 

kazne. 

Ad. 6.  Razno:  Dr. sc. Davor Krasić je izabran u znanstvenog savjetnika. 

 

 

 

                    Zapisničar 

       dr.sc.  Izidora Marković, v.r.       

         

Predsjednik ZV 

                          dr. sc. Davor Krasić 

 

 

 

 

 

                                                     


